
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

“Geef ons heden 

ons dagelijks  

brood”.  Laten we 

niet alleen 

vredewensers zijn 

maar echte vrede-

brengers waarbij 

we de vrede halen 

bij Diegene die met 

open schenkende  

armen ligt in een 

voederbak om ons 

dagelijks ons 

vredesbrood 

te geven. 
 

 

Woord pastoor 

Zo, de eerste kerst die ik in deze 
parochie mag vieren. Ik ben be-
nieuwd. Eigenlijk is het voor mij al 
een hele tijd kerst in die zin dat ik 
alles voor de eerste keer mag mee-
maken in deze nieuwe parochie. Ik 
mag bij wijze van spreken telkens 
opnieuw geboren worden op 
vreemde plaatsen die ik nog niet 
ken, zoals Maria Jezus niet ter we-
reld kon brengen in het haar be-
kende Nazareth maar in een grotje 
bij Bethlehem. En dat is met ons al-
len zo. Het leven kan (plots) veran-
deringen brengen waaraan je je op-
nieuw moet aanpassen, opnieuw je 
weg moet leren vinden. Dat kan ten 
positieve zijn, zoals ik meemaak 
want ik vind het fijn om hier thuis te 
komen, maar dat kan ook soms ten 
negatieve zijn: een partner die je 
verliest, een ruzie die een ver-
trouwde eenheid doorbreekt, een  

ziekte die een stuk van het lichamelijk en psychisch comfort wegneemt, een 
verhuizing naar een zorgcentrum enz… 
Met kerstmis mogen we beseffen dat God’s Zoon zelf uit de comfortzone van 
de hemel kwam om een arm leven te leiden hier op aarde. God nam het leven 
aan van een mens dat alles moest leren, inclusief het lijden en de pijn. En 
waarom? Hij kwam naar de aarde om thuis te komen in onze wereld opdat we 
in Hem thuis kunnen komen bij God, ons diepste huis en thuis.  
Zalig Kerstmis toegewenst. 

Pastoor Dieter Hedebouw 

 

Wereldlichtjesdag  

herdenking overleden kinderen 
 

Wereldwijd worden op de tweede zondag van december lichtjes aangestoken 
voor te vroeg overleden kinderen. Ook wij sluiten hierbij aan in de viering op 11 
december om 18:30 uur in de St. Willibrorduskerk Deurne.  
We steken kaarsjes aan, luisteren naar muziek, gedichten  
en gedachten. Wij willen graag de namen noemen van  
overleden kinderen of een korte wens. U kunt bij binnen- 
komst, wanneer u dit wilt, de naam van uw kind of een  
wens opschrijven.  
Wanneer u de viering volgt via  kerkdienstgemist.nl,  
mail dan de naam van uw kind of de wens naar  
Henny van Osch: catechist@heiligewillibrorddeurne.nl.  

Wij zorgen ervoor dat deze naam dan voorgelezen wordt. 

 

Adventsactie voor de Voedselbank 

Voor het inzamelen van houdbare etenswaren (geen alcoholhoudende dranken 
of bederfelijke etenswaren) voor de Voedselbank staan er in de Adventstijd 
weer kratten in de voorportalen van de St. Willibrorduskerk en St. Jozefkerk. 
Huishoudelijke artikelen als keukenrol, toiletpapier en filterzakjes, poetsmidde-
len, shampoo etc. zijn ook welkom. Tijdens de openingstijden (weekdagen 
09:00 -12:00 uur) kunt u ook terecht in het Parochiecentrum, Visser 2.   
Tijdens de Adventstijd zal in de vieringen extra informatie worden gegeven over 
de activiteiten van de Voedselbank. Namens de Voedselbank alvast hartelijk 
dank voor uw financiële bijdrage en etenswaren! 

 

Oproep vrijwilligers 

We zijn op zoek naar een postbezorger in de wijk Koolhof. Het gaat om 
ongeveer 62 adressen en we zijn ook op zoek naar een postbezorger voor Het 
Haageind ongeveer 28 adressen. Het is handig als u zelf in de wijk woont. Meer 
informatie via Parochiecentrum telefoon 0493-312486. 

 

Kerst in de Hei 

Vanaf vrijdag 16 december tot 6 januari 2023  
(driekoningen) zijn de verlichte kerststallen te  
bewonderen in onze wijk Sint Jozefparochie 
(Deurne). Iedere avond van 18:00 - 22:00 uur. 
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Parochiecentrum Visser 2,  

5751 BL Deurne, 0493-312486 
open op werkdagen 9.00-12.00 uur 

info@heiligewillibrorddeurne.nl 
www.heiligewillibrorddeurne.nl 
IBAN: NL56 RABO 0148 1912 82  

t.n.v. Parochie Heilige Willibrord Deurne  
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Mensen onder ons 
 

Bij de bron 
 

gedoopt werden: 
 

Sophie van Leeuwen 
 

In uw hand 
 

We vierden hun leven 
en gaven uit handen: 

 

Annie Strijbos – Janssen, 
88 jaar, Braamweg Neerkant. 

Jan Welten,  
76 jaar, Zandstraat Liessel 
Corrie Sijben – Loverbosch, 
93 jaar, Wellenshof Liessel 

Mariet Meulendijks - Nooijen,  
83 jaar, Wittedijk  

Toos van Mullekom – Mestrom, 
90 jaar Mr. Theelenstraat,  

Helenaveen 
Annie van Bommel – Verbaarschot, 

Molenweg, Liessel 
Marguerite Kniepstra-Janssen,  
87 jaar, Heuvelstraat, Deurne 
Dora Panhuijzen-Roijackers 

89 jaar, Padbrugseweg, Deurne 
Jan Hohmann, 

90 jaar, Julianastraat, Deurne 
Jo Driessen – van Lieshout, 

89 jaar, Pater Aartsplein, Liessel 

 

Collecte Kerst  

Elk jaar collecteren we tijdens de 
Kerstvieringen in onze kerken voor 
een speciaal gekozen doel. Vorig 
jaar was dat voor het TEJO-huis in 
Deurne. Ook dit jaar hebben we ge-
kozen voor een lokaal doel:  
 

de Voedselbank Deurne 
Al jaren zijn de vrijwilligers van de 
Voedselbank actief voor de noden 
van 80 tot 100 gezinnen in onze re-
gio. Bij de inzameling van etenswa-
ren voor deze mensen, heeft de 
Voedselbank ook kosten voor ver-
voer, opslag en koeling. Gezien de 
huidige situatie op de brandstof- en 
energiemarkt is dus ook een finan-
ciële bijdrage zeer welkom. Van de 
collecte tijdens de Kerstvieringen in 
onze parochie komt dit jaar de helft 
van de opbrengst ten goede aan de 
Voedselbank. 
 
Een prachtig initiatief dat onze 
ondersteuning verdient!  
Uw gift is ook welkom op  
 

NL38 RABO 0140 2432 32 t.n.v. 

Stg. Voedselbank Deurne met als 
vermelding: Donatie kerst 2022. 

 
 

Op zondag 18 december 2022 verzorgt Together een kerstconcert om 13:00 
uur in de St. Jozefkerk. 
 

Concertcyclus St. Willibrorduskerk 
Op zondag 18 december 2022 verzorgt het Deurnes Gemengd Koor een 
kerstconcert om 16:00 uur. 
   

Op vrijdag 23 december 2022 is er om 15:00 uur een orgelconcert i.v.m. de 
wisseling van het seizoen.   

 

 

Kerstmis vieren  

Op de website vindt u de meest actuele informatie. We vieren de geboorte van 
Jezus en laten u graag delen in die vreugde. Alle vieringen vanuit de St. Willi-
brorduskerk zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl  

 

Familiekoor Sound of Joy  

Ook dit jaar zingt het gelegenheidsfamiliekoor Sound of Joy bij de gezinsviering 
op kerstavond om 19:00 uur in de St. Willibrorduskerk. Jong en oud kan mee-
zingen. De repetities zijn op dinsdag 6, donderdag 15 en dinsdag 20 december 
en donderdag 22 december van 18:30 tot 19:30 uur in de St. Willibrorduskerk 
(ingang aan de Kerkstraat tegenover de dierenzaak). Graag aanmelden via het 
Parochiecentrum 312486. Het is koud in de kerk dus trek warme kleren aan. 

 

Familiekerst ! 

Op 1e Kerstdag is het de hele middag feest in de St. Willibrorduskerk. Van 13:00 
tot 17:00 uur is de kerk open. Om 14:00 uur wordt er een kerstverhaal verteld. 
We zingen liedjes en we duiken in het kerstverhaal op het niveau van de kin-
deren en als zij het leuk vinden mogen ze zeker verkleed komen als een figuur 
uit het kerstverhaal. Natuurlijk kun je ook kerststallen kijken. En je mag een 
kleurplaat meenemen naar huis. En wat ook leuk is, je kunt meedoen aan de: 
 

Kerststallen wedstrijd  

Maak zelf een kerstgroep van karton, hout, mondkapjes, lucifers, kiezel-steen-
tjes, beton, stof, lego, klei… Breng die (voorzien van naam en telefoonnummer) 
tussen woensdag 14 en woensdag 21 december naar het Parochiecentrum, 
Visser 2 (ma t/m vr tussen 9:00 en 12:00 uur of op afspraak via tel.: 0493-
312486). Wij zorgen dat ze in de kerk komen en dat iedereen ze kan zien. 
 
Op zondag 08 januari 2023 vieren we Driekoningen om 10:30 uur. Je bent 
daarbij van harte welkom met papa en mama, broertje(s) en/of zusje(s). Je mag 
je kerststal op deze dag weer op komen halen tussen 11:45 uur en 12:30 uur 
in de St. Willibrorduskerk. Pastoor Dieter Hedebouw is dan aanwezig om een 
presentje te overhandigen. 

 

Open Kerken met Kerst  

De St. Willibrorduskerk is 25 en 26 december open tussen 13:00 en 17:00 en 
27 t/m 31 december en zondag 1 januari open tussen 14:00 en 16:00 uur. De 
St. Jozefkerk is op 1e en 2e Kerstdag open van 14:00 tot 17:00 uur.  
Loop gezellig even met het hele gezin binnen en geniet van de sfeer. 

 

Goede advent,  
fijne kerstdagen, zalig nieuw jaar ! 


